เอกสารแนบ
ตารางเวลาการประชุมให้ข้อมูลชี้แจงงบประมาณโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) พ.ศ.2561
ที่

เวลา

โครงการวิจัย

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
1
09.00-09.15 โครงการการพัฒนาซอสมะขามเข้มข้นสาเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียม
และนาตาลจาก มะขามหวานตกเกรดเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์
2
09.15-09.30 โครงการระบบแขนกลเพื่อการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพาตครึ่ง
ซีก
3
09.30-09.45 โครงการการพัฒนาชุดฝึกอบรม การดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
และครอบครัวที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดพิษณุโลก
4
09.45-10.00 โครงการการพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุสาหรับ
ครอบครัวในจังหวัดพิษณุโลก
5
10.00-10.15 โครงการการพัฒนาหัววัดทางเคมีไฟฟ้าสาหรับตรวจวัดสารประกอบฟี
นอลิกบนขัวไฟฟ้าต้นทุนต่า ในตัวอย่างสมุนไพรไทย
6
10.15-10.30 โครงการกระบวนการและเส้นทางการลักลอบค้ามนุษย์ในแรงงานภาค
การประมง ของประเทศไทย
7
10.30-10.45 โครงการการพัฒนาชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างผ่านเครือข่ายไร้
สายสาหรับผู้สูงอายุ
8
10.45-11.00 โครงการเก้าอีเคลื่อนย้ายตัวและชาระล้างร่างกาย สาหรับผู้สูงอายุและ
ผู้สูงอายุติดเตียง
9
11.00-11.15 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พืนที่ร่วมกันระหว่างการผลิต
พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์และการเกษตร ร่วมกับการชดเชยแสง
บริเวณเงาใต้แผง
10 11.15-11.30 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตด้านโลจิสติกส์
ด้วยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของอุตสาหกรรมผลิตชินส่วนยานยนต์
กรณีศึกษา บริษัท พี อี เทคนิค จากัด จังหวัดพิษณุโลก
11 11.30-11.45 โครงการศึกษาการย้อมผ้าหมักโคลน และวัสดุให้สีธรรมชาติในท้องถิ่น
และนามาพัฒนาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ของใช้ ด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอบ้านม่วงหอม อาเภอวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลก
12 11.45-12.00 โครงการการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนสาหรับเส้นทาง
ท่องเที่ยว: กรณีศึกษาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (จังหวัดพิษณุโลก
– จังหวัดเพชรบูรณ์)
พักรับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ : 1.เสิร์ฟอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม
2.กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

นักวิจัย

สังกัด

ดร.พรดรัล จุลกัลป์

คทก.

ดร.วสุ พันไพศาล

ควท.

อ.กาญจนา สุขพิทักษ์

คคศ.

อ.จอมขวัญ รัตนกิจ

คคศ.

ผศ.ดร.อัญชนา
ปรีชาวรพันธ์
ดร.อรุณี กาสยานนท์

ควท.
คมส.

อ.กิตติศักดิ์ คงสีไพร

คทอ.

อ.ชาติชาย จันทร์ประทีป

คทอ.

ผศ.ดร.ปิยะพงษ์
โอฬารทิชาชาต

คทอ.

อ.ธณิดา โขนงนุช

คทอ.

ผศ.พรชัย ปานทุ่ง

คทอ.

อ.ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ

คทอ.

เอกสารแนบ
ตารางเวลาการประชุมให้ข้อมูลชี้แจงงบประมาณโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) พ.ศ.2561
ที่

เวลา

โครงการวิจัย

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560
1
09.00-09.15 โครงการทิศทางการพัฒนากาลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ
2

09.15-09.30

3

09.30-09.45

4

09.45-10.00

5

10.00-10.15

6

10.15-10.30

7

10.30-10.45

8

10.45-11.00

9

11.00-11.15

10

11.15-11.30

11

11.30-11.45

12

11.45-12.00

13

13.00-13.15

14
15
16

13.15-13.30
13.30-13.45
13.45-14.00

17

14.00-14.15

18

14.15-14.30

โครงการการพัฒนาตัวเชื่อมประสานนาไฟฟ้าจากวัสดุผสมเงิน-ทองคา
สาหรับเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
โครงการการพัฒนาวัสดุไพอิโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วเพื่อใช้ในการเก็บ
เกี่ยวพลังงาน
โครงการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอมัดหมี่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์กรณีศึกษา กลุ่มผ้าทอ
บ้านม่วงหอม จังหวัดพิษณุโลก
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแช่เยือกแข็งเชิงพาณิชย์ของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านขนมไทยบ้านบางพยอมใต้ ตาบลพลายชุม
พล อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โครงการการพัฒนากระบวนการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ภาวะพึ่งพิงให้เห็นคุณค่าในตนเองและการเป็นพลเมืองดีของ
สถานศึกษาขันพืนฐานในจังหวัดพิษณุโลก
โครงการการพัฒนาครูด้านการใช้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัด
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน ตามแนวคิด
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู
โครงการนวัตกรรมเตาเผาประหยัดพลังงานสาหรับวิสาหกิจชุมชนและ
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ขนาดกลางและขนาดย่อม
โครงการการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันเพื่อบริหารจัดการการขาย
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมัดหมี่ กรณีศึกษา กลุ่มผ้าทอบ้านม่วงหอม จังหวัด
พิษณุโลก
โครงการการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยการรา
วงย้อนยุค
โครงการการคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสมสาหรับเพาะปลูกในสภา
พนานาตมของจังหวัดพิษณุโลก
โครงการผลของการออกแบบอินโฟกราฟิกที่มีต่อการรับรู้เส้นทางสาย
เครื่องเงินโบราณ อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สาหรับ
นักท่องเที่ยว
พักรับประทานอาหารกลางวัน
โครงการการศึกษาเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้ตะกั่ว BNT-BT-BZT
สาหรับประยุกต์เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดความเร่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุ
โครงการผลเฉลยวงกว้างของระบบสมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเป็นช่วง
โครงการไอดีลและเซตวิภัชนัยในกึ่งริงของอาเบล-แกรสส์แมน
โครงการระบบพลวัตตัวแก้ปัญหาสาหรับระบบของปัญหาอสมการการ
แปรผัน
โครงการอุบัติการณ์ของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ที่ติดเชือในหอยขม
Filopaludina spp. ในจังหวัดพิษณุโลก
โครงการการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการความรู้แบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางสังคมแห่งการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น:กรณีศึกษาประวัติศาสตร์และการดารงอยู่ของ
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห (ตาปะขาวหายปัจจุบัน) ตาบลหัวรอ
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

นักวิจัย

สังกัด

ผศ.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี

คทอ.

ดร.พิชิตชัย ปิมแปง

ควท.

ผศ.ดร.นววรรณ ทองมี

ควท.

ผศ.บุษบา หินเธาว์

ควจ.

อ.กุลชญา สิ่วหงวน

ควท.

ผศ.ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด

คคศ.

รศ.ดร.สุขแก้ว คาสอน

คคศ.

ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ

คทอ.

ผศ.อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์

ควท.

อ.อรรถพล รอดแก้ว

ควท.

ผศ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ

คทก.

อ.อุษา อินทร์ประสิทธิ์

คทอ.

ผศ.ดร.รัตน์ติพร สาอางค์

ควท.

ผศ.ดร. วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ
ผศ.ไพโรจน์ เยียระยง
ดร.จิตติพร ตังควิเวชกุล

ควท.
ควท.
ควท.

ดร.วราภรณ์ น้อยโขง

ควท.

นายขันแก้ว สมบูรณ์

คทอ.

เอกสารแนบ
ที่

เวลา

โครงการวิจัย

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560
19 14.30-14.45 โครงการการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน MADE สาหรับการ
พัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
20 14.45-15.00 โครงการการตรวจหาไวรัสโรตาและอาการทางคลินิกในเด็กที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคท้องเฉียบพลันในจังหวัดเชียงราย พ.ศ.
2559-2560
21 15.00-15.15 โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของ
ประชากร กรณีศึกษาความสัมพันธ์การดื่มแอลกอฮอล์ (วัดจากความถี่
ของการดื่ม) กับปัจจัยต่างๆ
22 15.15-15.30 โครงการการวิเคราะห์และสร้างแบบจาลองทางสถิติเพื่อพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม สุขภาพ และสถานที่ออก
กาลังกาย
23 15.30-15.45 โครงการการประเมินการปนเปื้อนสารพิษทางการเกษตรและโลหะหนัก
ต่อคุณภาพของผลผลิตมะม่วงส่งออกและความตระหนักของเกษตรกรผู้
ปลูกมะม่วงถึงผลกระทบในการใช้สารเคมีทางการเกษตร กรณีศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก
24 15.45-16.00 โครงการการเพิ่มสมบัติความชอบนาโดยการใช้เทคนิคพลาสมาบน
พืนผิวซิลิกอน
หมายเหตุ : 1.เสิร์ฟอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม
2.กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

นักวิจัย

สังกัด

ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน

คคศ.

ดร.วิสูตร จันทร์อิฐ

ควท.

ดร.ศรัญญา ทองสุข

ควท.

ผศ.ดร.ณัฏฐินี ดีแท้

ควท.

ผศ.ดร.ปิยะดา
วชิระวงศกร

ควท.

ดร.ทวีศักดิ์ ตันอร่าม

ควท.

